
٤

٢٠٢٢ نماذج استرشادية شهر إبريل



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر، اكتب مدلول األرقام عليها: 

 1  يشري رقم )1( إىل محافظة حضرية ...................... .

 2  يشري رقم )2( إىل واحة يرتبط تراثها ببيئتها ...................... . 

 3  يشري رقم )3( إىل محافظة تنخفض فيها األمية ...................... .

 4  يشري رقم )4( إىل أقل محافظات مصر سكاًنا ...................... .

)ب( حدد: أهداف املشروع القوىم لتطوير الريف املصرى.
................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)القاهرة - اجلزية - دمياط - السويس(  1  محمية الغابة املتحجرة توجد ىف محافظة ...................... . 

)النوبة - الصعيد - سين�اء - السواحل(  2  أقرب اللغات إىل اللغة املصرية القديمة هى لغة أهل ...................... . 

 3  قامت منظمة اليونسكو بإنقاذ آثار النوبة من الغرق بعد بن�اء...................... .

)متحف النوبة - القناطر اخلريية - قناطر إسنا - السد العاىل(  

)محافظات - أقاليم - مقاطعات - واليات(  4  مصر قديًما تم تقسيمها إىل ...................... . 

)العدل – الصحة - المالية - التعليم(  5  الوزير املسئول عن توفري تعليم جيد للمواطنني هو وزير ...................... . 

السؤال الثالث

) ا ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلى: 

)                 (  1  مدين�ة اجلزية تعد عاصمة مصر ولها تاريخ عريق. 

)                 (  2  يسمح للصيادين بصيد احليوانات والطيور داخل املحمية. 

)                 (  3  من آثار النوبة املسجلة ضمن قائمة الرتاث العالىم معبد »أبو سمبل«. 

)                 (  4  تؤدى األمية إىل زيادة الوعى ىف املجتمع. 

)ب( وضح:

العالقة بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ......................................................................................................

۰۱۰۰۲۰۰

٢
٤

٣

١

الصف الرابع االبتدائى٢

نمــــوذج )١(



السؤال األول

)  ا  ( أمامك خريطة صماء ملصر، اكتب مدلول األرقام عليها:
 1  أعلى محافظات مصر سكاًنا...................... .

 2  محافظة تشتهر بآلة السمسمية...................... . 
 3  البحر ...................... . 

 4  الصحراء ...................... .

�ا واحًدا لـ : إنشاء صالح الدين قلعة طابا . )ب( حدد سببًّ
.................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

)  ا  ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
 1  طريق أنشأه املصرى القديم إلقامة االحتفاالت امللكية والديني�ة ...................... .

)السويس - الكباش - اإلسكندرية - املحلة(  
 2  يقع دير سانت كاترين ىف محافظة جنوب سين�اء عند سفح جبل ...................... .

)العوين�ات – سين�اء – حماطة – علبة(  
)الزراعة – الصناعة – الرعى – التجارة(  3  احلرفة الرئيسية للبدو حرفة ...................... . 

 4  يقابل رئيس اإلدارة املركزية ىف مصر القديمة منصب ...................... .
)رئيس اجلمهورية – الوزير – املحافظ – رئيس الوزراء(  

)ب( اذكر نتيجة واحدة للهجرة من الريف إىل املدن.
.................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)                 (  1  تهدد البطالة أمن واستقرار املجتمع. 
)                 (  2  للموافقة على مشروع قانون جديد يتم إرساله إىل اللجنة التنفيذية. 
)                 (  3  الرتاث الثقاىف يشمل املواقع الطبيعية اجلميلة والىت لم يت�دخل اإلنسان ىف صناعتها. 
)                 (  4  صوتك االنتخاىب يساعد ىف تكوين مستقبل مصر. 
)                 (  5  تقع منطقة أبو مين�ا ىف محافظة األقصر. 

۰۱۰۰۲۰۰

٤

١
٢

٣

نمــــوذج )٢(

الصف الرابع االبتدائى٣



السؤال األول

أكمل العبارات التالية : 
 1  مدين�ة ............... تعد من أقدم املدن التاريخية ىف العالم .

 2  محمية رأس محمد تعد من مناطق الرتاث.......................... .
 3  أول جامعة ىف التاريخ هى جامعة.......................... .

 4  يطلق على سكان الصحارى املصرية اسم .......................... .
 5  األمية الهجائي�ة تعىن عدم قدرة الفرد على .......................... .

السؤال الثانى

) ا ( ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)...................(  1  يعاىن سكان الريف من اخنفاض الدخل واخنفاض مستوى املعيشة. 
)...................(  2  تشتق لهجة أهل سين�اء من اللغة األمازيغية. 
)...................(  3  تؤثر التغريات املناخية ىف مواقع الرتاث العالىم.  
)...................(  4  املحافظ يقوم باإلشراف على تنفيذ املشروعات التنموية ىف املحافظة.   

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على مشكالت الريف املصرى؟
................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
 1  الهجرة من الريف إىل احلضر ىف مصر نتج عنها ظهور .......................... .

)العشوائي�ات - املدن – املراكز-  القرى (   
 2  كان املصرى القديم خيصص اليوم األول من االحتفاالت للذهاب إىل .......................... .

)معابد اآللهة - نهر الني�ل - قصر الفرعون - أماكن املحاصيل(  
 3  مجلس النواب يعد ضمن السلطة .......................... .

)التشريعية -  الوطني�ة -  التنفيذية -القضائي�ة(  
)ب( قارن بني: مهام املحافظ ومهام رئيس اجلمهورية ىف اجلدول التاىل:

مهام رئيس الجمهوريةمهام المحافظ
........................................................................
........................................................................

........................................................................

........................................................................

نمــــوذج )٣(  15
درجة

الصف الرابع االبتدائى٤



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر اكتب مدلول األرقام عليها : 
 1  يشري رقم )1( إىل البحر ...................... .

 2  يشري رقم )2( إىل الصحراء ...................... .
 3  يشري رقم )3( إىل واحة ...................... .

 4  يشري رقم )4( إىل محافظة ...................... .

)ب( اذكر النت�اجئ املرتتب�ة على: انتشار األمية ىف مصر.
................................................................................................................................................................................

السؤال الثانى

) ا ( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلى:
)                 (  1  األمية املعلوماتي�ة تعىن عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة. 
)                 (  2  ساهمت منظمة )الفاو( ىف إنقاذ معبدى أبو سمبل من الغرق. 
)                 (  3  تنظيم األسرة يعىن زيادة عدد السكان مقارنة باملوارد املتاحة. 
)                 (  4  محمية رأس محمد  تقع عند التقاء خليىج السويس والعقبة. 

)ب(  أثبت صحة العبارة التالية:

-  تساهم منظمة اليونسكو ىف ترميم املدن القديمة. 
................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
) التنمر - البطالة – الهجرة - األمية(  1  تساهم مشكلة ...................... ىف انتشار اجلهل واخلرافات بني الناس. 
)القناة - الصعيد - احلدود – الواحات(  2  إنشاد السرية الهاللية يشتهر به سكان ...................... .  
)املحميات - البحريات - األهرامات - الغابات(  3  من أشكال الرتاث الثقاىف ىف مصر ...................... . 
)أسيوط - سوهاج - قنا - األقصر(  4  تم إنشاء متحف للسرية الهاللية ىف محافظة  ...................... .  

 5  دير مصرى يعد من أقدم األديرة ويوجد ىف جنوب سين�اء...................... .
)سانت كاترين – القديسني - مارجرجس – الشهداء(  

۰۱۰۰۲۰۰

١

٣ ٤

٢

نمــــوذج )٤(

الصف الرابع االبتدائى٥



السؤال األول

أكمل العبارات التالية: 
 1  الصناعات واحلرف الرتاثي�ة تعد تراثا .................................... . 
 2  منطقة وادى احليت�ان تقع ىف محافظة .................................... .

 3  تؤثر مظاهر السطح على توزيع.................................... .

 4  رياضة تراثي�ة  تشتهر بها سين�اء وتسهم ىف تنشيط السياحة.................................... .

 5  األمية تقلل من فرص احلصول على.................................... .

السؤال الثانى

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
 1 املنصب الذى يقابل منصب املحافظ ىف مصر القديمة هو .................................... .

)الوزير - الفرعون - رئيس الدولة - حاكم اإلقليم(  
)رئيس الوزراء - رئيس اجلمهورية-  الوزير - القاىض(  2  يتوىل منصبه باالنتخاب من الشعب ....................... . 

 3  تب�ذل الدولة جهوًدا للقضاء على األمية ىف مصر منها االهتمام بـ ........................... .  

) العمل - التعليم - الصحة - السياحة(  
) الصعيد - القناة - احلدود - الصحراء(  4  رقصة » البمبوطية« تنتشر بني سكان مدن  ....................... . 

)ب( وضح العالقة بني: اخرتاع الكتابة ومعرفة احلضارة املصرية القديمة
................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

) ا ( ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)                 (  1  يشري  أحد نقوش معبد الكرنك إىل تعلم امللك أمنحتب الثالث على يد أوزوريس. 
)                 (  2  محمية الربلس توجد بها ثعالب وغزالن. 

)                 (  3  يمثل مجلس النواب السلطة التنفيذية ىف مصر . 

)                 (  4  حصر عدد السكان كل عدة سنوات يقصد به التعداد السكاىن.  

)ب( حدد: سبًب�ا ألهمية التعداد السكاىن ىف مصر .
................................................................................................................................................................................

نمــــوذج )٥(

الصف الرابع االبتدائى٦



٤

٢٠٢٢ النماذج االسترشادية شهر إبريل
 إجــابـــات



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر، اكتب مدلول األرقام عليها: 
 1  يشري رقم )1( إىل محافظة حضرية ...................... . )القاهرة(

 2  يشري رقم )2( إىل واحة يرتبط تراثها ببيئتها .......... . )سيوة(

 3  يشري رقم )3( إىل محافظة تنخفض فيها األمية ............. . )البحر األحمر(

 4  يشري رقم )4( إىل أقل محافظات مصر سكاًنا ......... . )جنوب سين�اء(

)ب( حدد: أهداف املشروع القوىم لتطوير الريف املصرى.
يستهدف حتسني مستوى اخلدمات كالتعليم والصحة ومستوى املعيشة لسكان الريف.

السؤال الثانى

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
)القاهرة - اجلزية - دمياط - السويس(  1  محمية الغابة املتحجرة توجد ىف محافظة ...................... . 
)النوبة - الصعيد - سين�اء - السواحل(  2  أقرب اللغات إىل اللغة املصرية القديمة هى لغة أهل ...................... . 

 3  قامت منظمة اليونسكو بإنقاذ آثار النوبة من الغرق بعد بن�اء...................... .

)متحف النوبة - القناطر اخلريية - قناطر إسنا - السد العاىل(  
)محافظات - أقاليم - مقاطعات - واليات(  4  مصر قديًما تم تقسيمها إىل ...................... . 

)العدل – الصحة - المالية - التعليم(  5  الوزير املسئول عن توفري تعليم جيد للمواطنني هو وزير ...................... . 

السؤال الثالث

) ا ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلى: 
)✗(  1  مدين�ة اجلزية تعد عاصمة مصر ولها تاريخ عريق. 
)✗(  2  يسمح للصيادين بصيد احليوانات والطيور داخل املحمية. 

)✓(  3  من آثار النوبة املسجلة ضمن قائمة الرتاث العالىم معبد »أبو سمبل«. 

)✗(  4  تؤدى األمية إىل زيادة الوعى ىف املجتمع. 

)ب( وضح:
العالقة بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

تقوم السلطة التشريعية بسن القوانني للدولة الىت تستخدمها السلطة التنفيذية ىف إصدار  القرارات.

۰۱۰۰۲۰۰

٢
٤

٣

١

الصف الرابع االبتدائى2

إجابــة نمــــوذج )١(



السؤال األول

)  ا  ( أمامك خريطة صماء ملصر، اكتب مدلول األرقام عليها:

 1  أعلى محافظات مصر سكاًنا...................... . )القاهرة(

 2  محافظة تشتهر بآلة السمسمية...................... . )اإلسماعيلية(

 3  البحر ...................... . )املتوسط(

 4  الصحراء ...................... . )الغربي�ة(

�ا واحًدا لـ : إنشاء صالح الدين قلعة طابا. )ب( حدد سببًّ
حلماية الطرق الربية والبحرية املصرية وتأمني خليج العقبة والبحر األحمر من األعداء.

السؤال الثانى

)  ا  ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
 1  طريق أنشأه املصرى القديم إلقامة االحتفاالت امللكية والديني�ة  ...................... .

)السويس - الكباش - اإلسكندرية - املحلة(  
)العوين�ات – سين�اء – حماطة – علبة(  2  يقع دير سانت كاترين ىف محافظة جنوب سين�اء عند سفح جبل ............... . 
)الزراعة – الصناعة – الرعى – التجارة(  3  احلرفة الرئيسية للبدو حرفة ...................... . 

 4  يقابل رئيس اإلدارة املركزية ىف مصر القديمة منصب ...................... .
)رئيس اجلمهورية – الوزير – املحافظ – رئيس الوزراء(  

)ب( اذكر نتيجة واحدة للهجرة من الريف إىل املدن.
ظهور العشوائي�ات.

السؤال الثالث

ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)صواب(  1  تهدد البطالة أمن واستقرار املجتمع. 
)خطأ(  2  للموافقة على مشروع قانون جديد يتم إرساله إىل اللجنة التنفيذية. 
)خطأ(  3  الرتاث الثقاىف يشمل املواقع الطبيعية اجلميلة والىت لم يت�دخل اإلنسان ىف صناعتها. 
)صواب(  4  صوتك االنتخاىب يساعد ىف تكوين مستقبل مصر. 
)خطأ(  5  تقع منطقة أبو مين�ا ىف محافظة األقصر. 

۰۱۰۰۲۰۰

٤

١
٢

٣

الصف الرابع االبتدائى٣

إجابــة نمــــوذج )2(



السؤال األول

أكمل العبارات التالية : 
 1  مدين�ة ............... تعد من أقدم املدن التاريخية ىف العالم . )القاهرة(

 2  محمية رأس محمد تعد من مناطق الرتاث............ . )الطبيعى(
 3  أول جامعة ىف التاريخ هى جامعة.......................... . )أون(

 4  يطلق على سكان الصحارى املصرية اسم ............. . )البدو(
 5  األمية الهجائي�ة تعىن عدم قدرة الفرد على ............ . )القراء والكتابة(

السؤال الثانى

) ا ( ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)صواب(  1  يعاىن سكان الريف من اخنفاض الدخل واخنفاض مستوى املعيشة. 
)خطأ(  2  تشتق لهجة أهل سين�اء من اللغة األمازيغية. 
)صواب(  3  تؤثر التغريات املناخية ىف مواقع الرتاث العالىم.  
)صواب(  4  املحافظ يقوم باإلشراف على تنفيذ املشروعات التنموية ىف املحافظة.  

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على مشكالت الريف املصرى؟
دفع ذلك الدولة إىل إطالق مبادرات لتنمية الريف املصرى كمبادرة »حياة كريمة«.

السؤال الثالث

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
)العشوائي�ات - املدن – املراكز-  القرى(  1  الهجرة من الريف إىل احلضر ىف مصر نتج عنها ظهور .......................... . 

 2  كان املصرى القديم خيصص اليوم األول من االحتفاالت للذهاب إىل .......................... .
)معابد اآللهة - نهر الني�ل - قصر الفرعون - أماكن املحاصيل(  
)التشريعية - الوطني�ة - التنفيذية - القضائي�ة(  3  مجلس النواب يعد ضمن السلطة .......................... . 

)ب( قارن بني: مهام املحافظ ومهام رئيس اجلمهورية ىف اجلدول التاىل:

مهام رئيس الجمهوريةمهام المحافظ

- يتوىل مسئولية حفظ األمن والنظام ىف املحافظة.
- حماية حقوق اإلنسان واملمتلكات العامة واخلاصة.

- متابعة جودة املرافق واخلدمات العامة.
- يشرف على تنفيذ املشروعات التنموية داخل املحافظة.

- توفري فرص عمل ألبن�اء املحافظة.
- يعمل على زيادة إنت�اج املحافظة ىف كل املجاالت.

- مسئول عن أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب.

ا. ا ودوليًّ - يمثل مصر محليًّ
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السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر اكتب مدلول األرقام عليها : 
 1  يشري رقم )1( إىل البحر ...................... . )املتوسط(

 2  يشري رقم )2( إىل الصحراء ...................... . )الشرقية(

 3  يشري رقم )3( إىل واحة ...................... . )سيوة(

 4  يشري رقم )4( إىل محافظة ...................... . )جنوب سين�اء(

)ب( اذكر النت�اجئ املرتتب�ة على: انتشار األمية ىف مصر.
تؤثر سلًبا ىف برامج التنمية املستدامة ىف املجتمعات.

السؤال الثانى

) ا ( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلى:
)خطأ(  1  األمية املعلوماتي�ة تعىن عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة. 
)خطأ(  2  ساهمت منظمة )الفاو( ىف إنقاذ معبدى أبو سمبل من الغرق. 
)خطأ(  3  تنظيم األسرة يعىن زيادة عدد السكان مقارنة باملوارد املتاحة. 
)صواب(  4  محمية رأس محمد تقع عند التقاء خليىج السويس والعقبة. 

)ب(  أثبت صحة العبارة التالية:
-  تساهم منظمة اليونسكو ىف ترميم املدن القديمة. 

حيث ساهمت ىف ترميم املدن القديمة، مثل: مدين�ة صنعاء ىف اليمن.

السؤال الثالث

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
) التنمر - البطالة – الهجرة - األمية(  1  تساهم مشكلة ...................... ىف انتشار اجلهل واخلرافات بني الناس. 
) القناة - الصعيد - احلدود – الواحات(  2  إنشاد السرية الهاللية يشتهر به سكان ...................... .  

)املحميات - البحريات - األهرامات - الغابات(  3  من أشكال الرتاث الثقاىف ىف مصر ...................... . 

)أسيوط - سوهاج - قنا - االقصر(  4  تم إنشاء متحف للسرية الهاللية ىف محافظة ...................... .  

 5  دير مصرى يعد من أقدم األديرة ويوجد ىف جنوب سين�اء...................... .

)سانت كاترين – القديسني - مارجرجس – الشهداء(  

۰۱۰۰۲۰۰
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السؤال األول

أكمل العبارات التالية: 
ا(  1  الصناعات واحلرف الرتاثي�ة تعد تراًثا .................................... . )ثقافيًّ

 2  منطقة وادى احليت�ان تقع ىف محافظة .................................... . )الفيوم(

 3  تؤثر مظاهر السطح على توزيع.................................... . )السكان(

 4  رياضة تراثي�ة  تشتهر بها سين�اء وتسهم ىف تنشيط السياحة.................................... . )الهجن(

 5  األمية تقلل من فرص احلصول على.................................... . )العمل(

السؤال الثانى

) ا (اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
 1 املنصب الذى يقابل منصب املحافظ ىف مصر القديمة هو .................................... .

) الوزير - الفرعون - رئيس الدولة - حاكم اإلقليم(  
)رئيس الوزراء - رئيس اجلمهورية-  الوزير - القاىض(  2  يتوىل منصبه باالنتخاب من الشعب ....................... . 

) العمل - التعليم - الصحة - السياحة(  3  تب�ذل الدولة جهوًدا للقضاء على األمية ىف مصر منها االهتمام بـ ............ .  

) الصعيد - القناة - احلدود - الصحراء(  4  رقصة » البمبوطية« تنتشر بني سكان مدن  ....................... . 

)ب( وضح العالقة بني: اخرتاع الكتابة ومعرفة احلضارة املصرية القديمة.
استخدم املصريون القدماء الكتابة الهريوغليفية ىف تسجيل األحداث واألخبار وأهم اإلجنازات، مما ساعد ىف معرفة 

احلضارة املصرية القديمة.

السؤال الثالث

) ا ( ضع كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)خطأ(  1  يشري أحد نقوش معبد الكرنك إىل تعلم امللك أمنحتب الثالث على يد أوزوريس. 
)خطأ(  2  محمية الربلس توجد بها ثعالب وغزالن. 

)خطأ(  3  يمثل مجلس النواب السلطة التنفيذية ىف مصر . 

)صواب(  4  حصر عدد السكان كل عدة سنوات يقصد به التعداد السكاىن.  

)ب( حدد: سبًب�ا ألهمية التعداد السكاىن ىف مصر .
- لتحديد اخلدمات الىت حيتاجها السكان ىف احلاضر واملستقبل. 
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